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Melbourne  3 tot 9 december 2009 :
Een hedendaagse ‘Toren van Babel’

Cecil Andrews – ‘Take Heed’ Ministries – 11 november 2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

In de nasleep van Gods oordeel in de grote Vloed van Noach’s dagen, zei de Heer tot hen die Hij
had bewaard: “Wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en vervul de aarde!” (Genesis 9:1). Slechts twee
hoofdstukken nadien zien we de mens tegen God zondigen en zijn eigen ‘wijsheid’ en agenda na-
streven, want we lezen dat zij zeiden: “Kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waar-
van de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, opdat wij misschien niet over
heel de aarde verspreid worden!” (Genesis 11:4).

De toren die in Babel werd opgericht, was een monument van ’s mensen rebelse trots en andermaal
wekte dit Gods toorn en oordeel op, want we lezen wat verder: “Zo verspreidde de HEERE hen
van daaruit over heel de aarde” (Genesis 11:8). Gods verlangen was verspreiding of “verdeling”
(zie Genesis 10:51 en 10:252 en 10:323), en Hij wilde niet dat dit werd tegengewerkt door menselij-
ke ‘wijsheid’. 

Volgend op Gods oordeel over de zonde, op het Kruis van Golgotha, toen Hij zijn geliefde Zoon
“voor ons zonde gemaakt heeft” (2 Korinthiërs 5:21), gaf de dan opgestane Christus Zijn volgelin-
gen opdrachten: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus
16:15) en “onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Mattheüs 28:19-20)4.

Het doel van de zending van christenen is gebruikt te worden, door middel van prediking en onder-
wijs, voor de redding van mensen voor wie Christus stierf, een volk wier toekomstige bestemming
zou zijn in “de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is” (Hebreeën
11:10). Dit spreekt van een heerlijk ‘Beloofd Land’ (de eeuwige heerlijkheid zelf met Christus)
voor christenen, en dat is ook wat Abraham “verwachtte”5 (vs. 10a).

Het doel van de zending van christenen is niet deze gevallen wereld, die bestemd is voor Gods vurig
oordeel, proberen op te lappen - onze focus en opdracht moet niet gericht zijn op de dingen die ge-
zien worden want ze zijn “tijdelijk”, maar veeleer op de onzichtbare dingen die “eeuwig” zijn (zie 2
Korinthiërs 4:18). De gevallen mensheid zoekt uiteraard zijn eigen ‘wijsheid’ en agenda te volgen,
net zoals men deed in Genesis 11:4. In de naam van ‘religie’ heeft de mensheid haar eigen ‘grote
opdracht’ en reddingsplan en dat heeft niets van doen met het Kruis van Golgotha of “de stad die
fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is”.

De ‘grote opdracht’ van de Heer Jezus Christus zal resulteren in ‘afscheiding’ en ‘verdeling’ zoals
de Heer zelf uitlegde toen Hij zei: “Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde?
Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn,
drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon en zoon
tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoon
                                                
1 Genesis 10:5: “Naar hen zijn de bewoners van de kustlanden in hun landen verdeeld, elk overeenkomstig hun taal,
naar hun geslachten, onder de volken”.
2 Genesis 10:25: “Aan Heber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, omdat in zijn dagen de aarde
verdeeld is”.
3 Genesis 10:32: “Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, naar hun afstamming, met hun volken; uit hen
zijn de volken op de aarde na de vloed verdeeld”.
4 Ook met het oog op het Evangelie heeft God de volken over de aarde verdeeld: “En Hij maakte uit één bloed heel het
menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van te voren toegemeten tijden en de gren-
zen van hun woongebied bepaald, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen
vinden” (Hand. 17:26-27).
5 KJV “looked for”: Abraham keek ernaar uit. Gr. ekdechomai: verwachten, naar uitkijken, wachten op (Strong’s 1551).
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dochter en schoondochter tegen haar schoonmoeder” (Lukas 12:51-53). Door wat zouden deze
mensen ‘verdeeld’ worden? Door het unieke Evangelie, de beweringen en opdracht van de Heer
Jezus Christus.

Christenen weten dat ‘sociale cohesie’ door ‘smörgåsbord6-religie’ een zondige illusie7 is waarvan
zij zich moeten distantiëren, en dat is nu precies wat de ‘wijsheid’ van de wereld zoekt te bereiken.
En spijtig genoeg worden christenen aangestoken door de zogenaamde ‘evangelical’ Rick Warren
(en consoorten) met zijn onschriftuurlijke PEACE-plan dat een coöperatief deelgenootschap beoogt
van alle geloven, overheden en consortiums.

Maar er is een andere belangrijke expressie van deze wereldse ‘wijsheid’, met
zogenaamd ‘christelijke’ input, gepland voor Melbourne, Australië [zie kaartje
rechts], van 3 tot 9 december 2009 waar de nieuwste samenkomst van het
‘Parlement van wereldgodsdiensten’ is gepland.

Deze link brengt u naar de website van het evenement:
http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm

Ik verwees eerder naar het politieke verlangen van ‘sociale cohesie’
en dat wordt duidelijk uitgelegd in deze link:

http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm?n=7&sn=21

Ook verwees ik eerder naar ‘smörgåsbord religie’ en dat wordt duidelijk geïllustreerd in de lijst
van sprekers (waarvan sommigen door de wereld als ‘christelijk’ worden aanzien) in deze link: 

http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm?n=7&sn=41

Gods geopenbaarde plan is “dat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor Zichzelf
een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14) en ongeacht deze nieuwste uit-
drukking van menselijke religieuze trots en rebellie, zal Hij, zoals in Genesis 11, doorgaan met Zijn
plannen en Hij zal niet gedwarsboomd worden. Zijn soevereine wil zal volbracht worden en zal
uitmonden in de grootste ‘afscheiding’ en ‘verdeling’ aller tijden, zoals we dat lezen in Mattheüs
25:34: “Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van
Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld” en
Mattheüs 25:41: “Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij,
vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”.

Op die grote en plechtige dag zullen de overwegingen en beslissingen van het zogenaamde ‘Parle-
ment van wereldgodsdiensten’ aan de kaak gesteld worden als zijnde dwaas en zielenverwoes-
tend, want God zal zeker “de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het verstand van de verstan-
digen teniet doen” (1 Korinthiërs 1:19). De dwaasheid van menselijk ‘begrijpen’ zal ontmaskerd
worden als de dwaasheid die ze is, en men zal pijnlijk klagen wanneer zij zullen zien dat God Zijn
‘schapen’ afscheidt van Satans ‘bokken’ (zie Mattheüs 25:32). 

Terwijl deze wereld in een negatieve spiraal verder neerzinkt in “verderfelijke ketterijen” (2 Petrus
2:1) zal zeker de hartsroep en het gebed van Gods volk in toenemende mate naar de hemel opstijgen
met de woorden van Johannes: “Ja, kom, Heere Jezus!” (Openbaring 22:20).
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6 Smörgåsbord: een Scandinavische maaltijd in buffetstijl met talloze bordjes en voedselsoorten.
7 Eng. pipe dream: haast onmogelijk te bereiken droom.
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